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Binnenkoer Hof ter Saksen maximaal ingericht voor projectwerking  

Schepen van groen- en natuurontwikkeling Filip Kegels: “De voorbije maanden werd er op de binnenkoer van 

het hoevegebouw hard gewerkt om de toegankelijkheid van deze unieke binnentuin te optimaliseren, dit met 

het behoud van de erfgoedwaarden en conform het beschermingsbesluit voor Hof ter Saksen. We willen de 

binnenkoer namelijk maximaal inzetten voor beleving en projectwerking met wisselende thema’s : De voorbije 

periode was de binnentuin ingericht als middeleeuwse kruidentuin i.k.v. het VIJD-project. De tuin is nu, door 

eigen personeel, omgetoverd tot ‘Zintuigentuin’. De binnenkoer is op deze manier veel meer dan alleen maar 

een doorloop naar het park.” 

 

Binnenkoer beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens 

De strook met verzakte kasseien werd heraangelegd met vlakke kasseien (mix recuperatie/nieuwe kasseien): 

vlot berijdbaar authentiek. Een strook met Balegemse kasseien werd in ere hersteld, de oude aalput 

afgesloten. Putdeksels werden volgens regels van het vakmanschap ingewerkt.  

Regenwater wordt voortaan opgevangen in een regenwaterput. Het opgevangen hemelwater wordt zowel 

voor bewatering van de planten gebruikt als voor de toiletten op de binnenkoer. ‘Last but not least’ werd een 

extra deel van de binnenkoer onthard om nog meer plaats te maken voor beplanting 

 

Beleef de Zintuigentuin 

Christa Maes, natuurcoördinator Hof ter Saksen: “In de zintuigentuin ontdekt de bezoeker de tactiele tuin, de 

smakelijke tuin, de oogstrelende tuin, de kracht van plantengeuren en de geluiden van de natuur! Je komt er 

ook heel wat te weten: dat planten minstens 15 zintuigen hebben bijvoorbeeld. In de zorgvuldig met 

wilgentenen afgeboorde plantenborders ontdek je dragonafrikaantje, loopkamille, kruiptijm, Toscaanse 

jasmijn, een Perzische slaapboom. Je maakt kennis met kaneelbasilicum of Corsicaanse munt, heerlijk om te 

proeven of te strelen.”  

Nieuw leerpad ‘Gebruik ze alle vijf’ 

Christa Maes, natuurcoördinator Hof ter Saksen: “De filosofie van de Zintuigentuin wordt met het nieuwe 

zintuigenleerpad ‘Gebruik ze alle vijf’ doorgetrokken in heel het park. Dit leerpad kan elke bezoeker 

bewandelen maar in groep onder begeleiding van een natuurgids van Hof ter Saksen, ontdek je nog zoveel 
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meer! Zeer aan te raden dus voor groepen of klasgroepen. “ 

Meer info over de groepsbezoeken ‘Natuur’: https://www.beveren.be/nl/groepsbezoeken/groepsbezoeken-

natuur 

Bezoek Hof ter Saksen 

Hof ter Saksen is heel het jaar door een fantastische plek om te bezoeken maar zeker in de herfst is een 

wandeling doorheen ons mooie arboretum een must!  

Het park is alle dagen open van 10 tot 20 uur. Vanaf 1 november start de winterregeling en sluit het park om 

16.30 uur. Schepen van groen- en natuurontwikkeling Filip Kegels: “Omwille van de brand vorig jaar in de 

oranjerie is er dit jaar nog geen drankgelegenheid in het park maar binnenkort starten de herstellingswerken 

aan de oranjerie alvast op.” 

 

 

Meer informatie 

Filip Kegels  
Schepen van Natuurontwikkeling  

T 0486 16 74 95  
E filip.kegels@beveren.be   
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